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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
 

z 6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

 

 
dňa: 27.04.2015              číslo:  .../2015 

 
k správe o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly čerpania výdavkov na 

údržbu verejnej zelene za 2. polrok 2014 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

 

 
b e r i e    n a   v e d o m i e  

 

správu o výsledkoch vykonanej následnej finančnej kontroly čerpania výdavkov na 

údržbu verejnej zelene za 2. polrok 2014 
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Dôvodová správa 

 
V zmysle § 18 f  ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

predkladám Mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch vykonanej následnej finančnej 

kontroly, ktorá bola vykonaná a ukončená k dátumu konania tohto MsZ v zmysle plánu 

kontrol ÚHK na obdobie apríl – jún 2015.  
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Kontrola čerpania výdavkov na údržbu verejnej zelene za 2. polrok 2014 

 

Predmetom kontroly bola formálna a obsahová stránka vybraných účtovných dokladov 

a písomností.  

 

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené: 

Údržba mestskej zelene bola vykonávaná v zmysle Zmluvy o dielo na zabezpečenie  

verejnoprospešných služieb - „Údržba verejnej zelene na území mesta Prešov“, uzatvorenej 

medzi  spoločnosťou Záhradníctvo Sadex, s.r.o., Prešov a mestom Prešov na obdobie  od 

27.04.2010 do 27.04.2014. 

 

1. Záhradníctvo Sadex, s.r.o. 

1.1. Verejné obstarávanie   

Pred ukončením platnosti zmluvy bolo vyhlásené verejné obstarávanie – nadlimitná zákazka 

na uskutočnenie poskytnutia služby na predmet obstarávania Údržba verejnej zelene.  

Na vykonanie procesu VO splnomocnil bývalý štatutár mesta spoločnosť LASACHI, s.r.o., 

Volgogradská 9, Prešov, a to „Splnomocnením na vykonanie procesu VO.“ Splnomocnenie 

je zo dňa 18.12.2013 (Príloha č. 1). 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku VO č. 254/2013 

dňa 30.12.2013. 

Predmetom zákazky bola „údržba verejnej zelene v meste, najmä kosenie, výrub stromov, orez 

konárov, kríkov, tvarovanie živých plotov, výsadba, zakladanie nových trávnikov, 

vyhrabávanie trávnika s odvozom, vypletenie kvetín, chemický postrek, zálievka, zber kôpok, 

odstránenie kalamitných stavov.“ 

Termín na predkladanie ponúk a žiadosti o súťažné podklady bol stanovený na 21.02.2014. 

Otváranie obálok „Ostatné“ bolo určené na 25.02.2014. Spoločnosť zabezpečujúca VO dňa 

10.03.2014 a 12.03.2014 vyzvala uchádzačov o doplnenie podkladov a vysvetlenia. Otváranie 

obálok „Kritériá“ bolo stanovené na 16.04.2014. Spoločnosť LASACHI, s.r.o. listami z 

22.04.2014  a 07.05.2014  požiadala uchádzačov o podanie vysvetlenia I a II ku kritériu 

„Nástup na odstránenie kalamity“. Na základe podaného vysvetlenia bola dňa 30.05.2014 

spoločnosť PKB invest, s.r.o., Prešov vylúčená z VO, ktorá podala dňa 11.06.2014 námietku 

proti vylúčeniu. Spoločnosť LASACHI, s.r.o. listom z 16.06.2014 informovala ostatných 

uchádzačov o podaní námietky. 28.07.2014 spoločnosť PKB invest, s.r.o. Prešov požiadala 

o zastavenie konania o námietkach. K vyhodnoteniu ponúk došlo až 10.10.2014. Úspešným 

uchádzačom sa stala spoločnosť Záhradníctvo Sadex s.r.o., Prešov. 

 

Objednávka na VO pre spoločnosť LASACHI, s.r.o. zadaná nebola.  

Faktúru za proces verejného obstarávania na údržbu zelene od spoločnosti LASACHI, s.r.o. 

mesto neeviduje. Rovnako tak mesto neeviduje mandátnu zmluvu na verejné obstarávanie, na 

ktorú sa spoločnosť LASACHI, s.r.o. v rámci procesu VO odvoláva. 

 

Dňa 05.12.2014 bola uzatvorená nová Zmluva na údržbu zelene so spoločnosťou 

Záhradníctvo Sadex s.r.o., Prešov. 

Zmluva neobsahuje ustanovenie uvedené v pôvodných súťažných podkladoch, bod F. 

Obchodné (zmluvné) podmienky predmetu zákazky – návrh zmluvy -  v Článku VI. 

Zodpovednosť za škodu, bod 6.3. a to: „Dodávateľ preberá na seba zodpovednosť za škody 

podľa § 9a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v zmysle neskorších 
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právnych predpisov, príčinou ktorých sú závady v schodnosti chodníkov, priechodov pre 

chodcov, schodoch a zastávkach MHD, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo 

snehom.“ 

Tento bod 6.3. bol so súťažných podkladov vypustený na základe listu 28.01.2014, ktorým 

jeden z uchádzačov  verejnej súťaže požiadal spoločnosť LASACHI, s.r.o. o vysvetlenie 

súťažných podkladov otázkou: „Akým spôsobom súvisí poľadovica alebo sneh s údržbou 

zelene, nejedná sa o preklep?“ 

Listom zo dňa 29.01.2014 spoločnosť LASACHI, s.r.o. podala vysvetlenie všetkým 

účastníkom  a to: „Áno, ide o preklep, bod 6.3. Zmluvy o poskytnutí služby sa vypúšťa.“ 

Kontrolná skupina konštatuje, že vypustením bodu 6.3. zo súťažných podkladov 

zodpovednosť za  prípadné škody spôsobené  znečistením zostáva na strane mesta. 

 

Nová zmluva na rozdiel od predchádzajúcej zmluvy nerieši nakladanie s drevnou hmotou, 

získanou pri výrube stromov. 

 

1.2. Zadávanie prác počas absentovania  zmluvného vzťahu 

V období, keď nebola na údržbu zelene uzatvorená žiadna zmluva t. j. od 28.04.2014  do 

04.12.2014 bol vydaný Pokyn na vykonanie pracovnej úlohy (pokyn na zabezpečenie 

všetkých samosprávnych funkcií  vymedzených v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení, v ďalších  osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov, 

ktoré je obec povinná vykonávať – najmä kosenie, čistenie, nakladanie s odpadmi a ďalšie 

a to aj bez finančného krytia).  Pokyn bol vydaný  dňa 20.06.2014,  nie je uvedené komu je 

adresovaný, podpísaný je štatutárom mesta  (Príloha č. 2).  

V čase trvania procesu VO a vyhodnotenia ponúk metódou nadlimitnej zákazky bola  

oslovená len  spoločnosť  Záhradníctvo Sadex, s.r.o., k predloženiu návrhu cenníka prác, 

ktoré v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v platnom znení  bude poskytovať 

v nevyhnutnom rozsahu s uplatnením samosprávnej zodpovednosti. Išlo o položky, ktoré sú 

uvedené v Prílohe č. 3 k zápisu z pracovného rokovania konaného dňa 25.04.2014.  

Pracovného stretnutia sa zúčastnili: 

Mgr. Kamil Sepeši – poverený riadením oddelenia VPČ, SVSaVČ, OVPČ 

Ing. Rastislav Feriančik – Záhradníctvo SADEX, s.r.o. 

Ceny fakturované počas trvania procesu VO, t. j. do uzatvorenia novej zmluvy,  boli na 

úrovni cien z roku 2012 v zmysle Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode „Údržba verejnej zelene 

na území mesta Prešov“ č. 2010/383/M/121r. 

Kontrolná skupina nespochybňuje, že je potrebné vykonávať samosprávne funkcie obce 

v zmysle § 4 ods. 3, písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

Avšak žiadna právna norma neumožňuje vykonávať činnosti bez finančného krytia v rozpočte 

mesta na príslušný rozpočtový rok tak,  ako k tomu došlo v 4 prípadoch  a to:  

- Fa 2014002789 zo dňa 02.09.2014 v sume 71 583,66 € (čiastočne uhradená v sume 

39 999,96 € na základe rozpočtového opatrenia č. 569/2014 z 19.09.2014; neuhradené  

31 583,70 €) 

- Fa 2014002959 zo dňa 01.10.2014 v sume 70 854,31 € 

- Fa 2014003651 zo dňa 05.11.2014 v sume 13 465,27 € 

- Fa 2014004008 zo dňa 01.12.2014 v sume 2 865,15 € 

 

K  31.12.2014  mesto evidovalo neuhradené záväzky  voči spoločnosti  Záhradníctvo Sadex 

s.r.o., v sume  118 768,43 €. 
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Zároveň v tomto prípade došlo k porušeniu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, keďže boli uskutočnené a fakturované služby v hodnote prekračujúcej 

20 000 € bez verejného obstarávania.  

 

Vystavené faktúry nemali  finančné krytie a neboli k nim vyhotovené objednávky. Na 

likvidačnom liste k faktúram je uvedené, že práce boli vykonané podľa Zadávacieho 

protokolu v zmysle pracovnej úlohy zo dňa 20.06.2014, t. j. podľa Prílohy č. 2. 

 

Aj za predpokladu, že poverený vedúci oddelenia VPČ mal v danom časovom období  

poverenie zastupovať  riaditeľa sekcie  vnútornej správy a verejných činnosti, nebolo v jeho 

kompetencií rokovať o Cenníku prác, nakoľko toto oprávnenie nemal ani riaditeľ sekcie 

vnútornej správy a verejných činnosti.  

Keďže v tomto prípade „dohodnutý cenník prác“ nahrádzal  zmluvný vzťah, rokovať 

o cenníku mal štatutár mesta, prípadne splnomocnenec. Pokyn na vykonanie pracovnej úlohy 

zo dňa 20.06.2014 (Príloha č. 2), keďže nemá adresáta, nemožno v žiadnom prípade 

považovať za splnomocnenie na rokovanie o cenníku služieb.  

Interné normy mesta o takejto možnosti nepojednávajú. 

 

1.3. Poverenia 

Činnosť Oddelenia verejnoprospešných činnosti v kontrolovanom období spadala pod  Sekciu 

vnútornej správy a verejných činnosti.  

Počas neprítomnosti riaditeľa sekcie vnútornej správy a verejných činnosti, na základe mailu 

odoslaného širšiemu vedeniu mesta od p. prednostky, bolo oznámené, že ho  počas 

neprítomnosti v plnom rozsahu zastupuje vedúci oddelenia VPČ, v tom čase poverený 

riadením tohto oddelenia (od 09.04.2014 – 29.05.2014). 

Mailom bolo ďalej oznámené že  od 12.05.2014 na dobu neurčitú riaditeľa sekcie vnútornej 

správy a verejných činnosti  zastupuje vedúci oddelenia verejnoprospešných činnosti. 

 

1.4. Dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

v platnom znení 

Zadávacie protokoly sú doložené ku všetkým faktúram, objednávky sú vyhotovené do času, 

keď bolo finančné krytie faktúr z položiek rozpočtovej klasifikácie, z programu všeobecne 

prospešných  služieb. 

Predbežná finančná kontrola na faktúrach, ktoré nemali finančné krytie,  bola vykonaná  až 

v roku 2015 t. j. zaťaženie rozpočtu r. 2015 napriek tomu, že práce už boli vykonané.  

V druhom polroku r. 2014 bola predbežná finančná kontrola vykonávaná. 

Z á v e r 

Vykonanou kontrolou vybraných účtovných dokladov pri  čerpaní výdavkov na údržbu 

verejnej zelene za rok 2014 konštatujeme, že: 

- Došlo  k porušeniu  § 8  písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v platnom znení (povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy 

zabezpečiť riadenia rizík tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy 

predchádzalo porušovaniu osobitných predpisov).  

- Štatutárny orgán subjektu verejnej správy nezabezpečil, aby sa prostriedky verejnej 

správy uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v 
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rozpočte subjektu verejnej správy a tým sa nedodržalo ustanovenie § 19 ods. 4 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. 

- Zároveň nebol dodržaný § 19 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z., t. j. „subjekt verejnej 

správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré 

nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové 

roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku“. 

- Nedodržaním vyššie uvedených právnych noriem, došlo k porušeniu finančnej disciplíny 

podľa ustanovenia § 31, ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách, t. j.  prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov podľa § 19 

ods. 5 toho istého zákona. 

- Tým, že mesto Prešov obstarávalo služby údržby verejnej zelene v období, kedy nemalo 

podpísanú žiadnu zmluvu a hodnota za služby bola vyššia ako 20 000 €, došlo 

k porušeniu § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení. 

 

Prílohy: 

č. 1: Splnomocnenie na vykonanie procesu VO 

č. 2: Pokyn na vykonanie pracovnej úlohy 

č. 3: Zápis z pracovného stretnutia k zabezpečeniu vzájomnej dohody medzi mestom   Prešov 

a Zahradníctvom SADEX, s.r.o. dňa 25.04.2014 

  



PRIMÁTOR 
MESTA PREŠOV 

Váš list číslo/zo dňa: 
Naše číslo: 
V Prešove, dňa: 

Splnomocnenie na vykonanie procesu VO 

18.12.2013 

Ja, JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, týmto 

splnomocňujem spoločnosť LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, IČO: 
46 545 727 zastúpenou Mgr. Ľubomírom Jankurom ne: vykonanie procesu verejného 

obstarávania na predmet zákazky "Údržba verejnej zelene" a na všetky právne úkony 

spojené s procesom verejného obstarávania, okrem uzatvorenia zmluvy s úspešných 

uchádzačom. 

primátor mesta 

Mesto Preiov l Mestslcy úrad v Preiove l Hlavná 731080 01 Preiov 1 l Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sk 1 www.presov.sk 



PRIMÁTOR 
MESTA PREŠOV 

Pokyn na vykonanie pracovnej úlohy 

Pt< l L Ol-/A (!_ ~ 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
V Prešove, dňa: Lo. tJ?'- Zol'f 

Týmto dávam pokyn na zabezpečenie všetkých samosprávnych funkcií 
vymedzených v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych 
predpisoch, ktoré je obec povinná vykonávat' (najmä kosenie, qlstaole, nakladanie 
s odpadmi a ďalšie), a to aj bez finančného krytia. ~~ ~ S )' 

0 

" . * 9 
\\ -0 28 V Prešove dňa: ~.>-:::>~_...~--""/ 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

Mesto resov es s ura v .. P - 1M 1 ký· d Pres'ove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel· +421(51)3100101 l Fax: +421(51)7734809 l E-mail: primátor@presov.sk l www.presov.sk 
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Mesto Prešov 

Prítomní: 

Zápis z pracovného stretnutia k zabezpečeniu vzájomnej dohody 
medzi Mestom Prešov a Zahradníctvom SADEX, s.r.o. dňa 25.4.2014 

Mgr. Kamil Sepeši- MsÚ Prešov, SVSaVČ, OVPČ 
Ing. Rastislav Feriančik- Záhradníctvo SADEX, s.r.o. 

Strana 
111 

Na základe skončenia zmluvného vzťahu Mesta Prešov so zmluvným partnerom Záhradníctvo 
SADEX, s.r.o. vo vzťahu k poskytovaniu služieb údržby verejnej zelene bolo zvolané pracovné 
rokovanie k zabezpečeniu vzájomnej dohody o poskytnutí rozsahu činností a cien v čase trvania 
procesu verejného obstarávania a vyhodnotenia ponúk metódou nadlimitnej zákazky na poskytnutie 
údržby verejnej zelene na území mesta Prešov. 
V zmysle doterajšej dlhodobej a bezproblémovej spolupráce bol oslovený Ing. Rastislav Feriančik ako 
konateľ spoločnosti k predloženiu návrhu cien, ktoré v zmysle Zákona o obecnom zriadení budú 
poskytované v nevyhnutnom rozsahu s-uplatnením samosprávnej zodpovednosti. 
Jedná sa o položky, ktoré tvoria prílohu č. l k zápisu z pracovného rokovania konaného dňa 
25.4.2014. 

/l) 
Rozdel'ovník: Mgr. Kamil Sepeši, Ing. Rastislav Feriančik . 

Zapísala: Bc. Slavomíra Nováková 
/'.-' 

Overil a schválil: Mgr. Kamil Sepeši, poverený riadením oddelenia VPČ .,?/...-"' 

V Prešove dňa 25.4.2014 

J 

' 

L 



1 p~lpha č .l k zápisu z prQ~gvného rokovania zo dňa 25.4.2014 

MESTO PREŠOV - Cenník prác 
Názov Jednotkovej ceny MJ JO~~ DPH 

1. Kosenie 

1.1. trávneho porastu do 25 cm s odch. ±lO'}'o m2 0,0520 

1.2. lúčneho porastu m2 0,0104 

1.3. ruderálneho porastu m2 0,0104 

2. Výrub stromov 

2.1. 0 kmeňa do 30 cm ks 72,7300 -
2.2. 0 kmeňa do 50 cm ks 228,5800 
~) 

~./0 kmeňa do 70 cm ks 353,2600 

2.4. 0 kmeňa do 90 cm ks 509,1100 

2.5. 0 kmeňa 91 a viac cm ks 519,5000 

3. Orez konárov stromov 

3.1. 0 konárov do 5cm ks 1,2988 

3.2. 0 konárov do lO cm ks 3,1170 

3.3. 0 konárov do 30cm ks 5,1950 

3.4. 0 konárov 31 a viac cm ks 6,2340 

4. Orez kríkov a ruží 

4.1. orez do 2m ks 0,5195 

4.2. orez nad 2 m l ks . 5,6106 

5. Rez a tvarovanie živých plotov 

5.1 rez do 0,8 m m2 0,0104 

5.2 rez nad 0,8 m m2 0,8104 

6. Výsadba 

6.1. kvetín ks 0,0935 

6.2. kríkov a ruží ks 0,0935 

6.3. drevín s osadením 3 kolov ks 0,5195 

7. Založenie trávnika m2 0,3117 

8. Vyhrabávanie trávnika m2 0,0416 

9. Vypletie kvetín, drevín, ruží m2 0,2598 

1 O. Chemický postrek 

10.1. realizácia s použ. chem. látky m2 0,0727 

11. Zálievka 

ll.l.realizácia vrátane vody m3 23,8970 -
12. Bežná manipulácia s vegetačnými ná dobami hod ~7,6630 

13. Zber kôpok hod 12,4680 
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